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 بت وا ده كه  لیفه بوونی خهرج نوان مه  وفیق و ڕككاری له ته
  كات به دهرمان  ی فه یه رمووده و فه ڵ ئه گه له بت ویشی  قوڕه

 شی به كی حه یه نده ی به گوایه

یشی  رجی قوڕه مه  ی كه یه رمووده و فه له  ست چیه به مه :پرسیار 

فیق و مع و ته چۆن جه  ، وه ن داناوهی موسمانا لیفه بوونی بۆ خه

  كات به رمانمان پ ده فه  ی كه یه رمووده و فه ڵ ئه گه كرت له ده

شیش بت و  به كی حه یه نده ر به گه ك ئهی كردنی ئیمام گوایه

ن بۆ  تیمان بده یارمه  وارم كه ك موژ وابت، ئومده ری وه سه

ڕنومایمان   وره خوای گه  نوانیاندا، چونكه  وفیق وڕككاری له ته

 ربگرین ؟ واب وه كاری دروست و صه  كات كه ده

ت  درود و صه  بان، وه ومیھره  وره سوپاس بۆ خوای گه :م  وه

تا  رانی ھه یت ویار ویاوه ر محمد المصطفی وئال وبه سه الم له وسه

 .  تایه ھه

كان  ئیمامه »من قر�ش  خألئمة« رموت  فه ده  ی كه یه رمووده و فه ئه

، و  حیح و دروسته كی صه یه رمووده یش بن، فه قوڕه  بت له ده
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م  ش له وه ، ئه حیح ھاتووه دكی صه نه ند ڕگا و سه هچ به

  واكان له ئیمام و پشه  ص وایه ئه  گیرت كه رده وه  وه یه رمووده فه

و ئیمام و   لیفه ر دانانی خه گه ئه  هش كاتك مه یش بن، ئه قوڕه

  بت له بژاردن بوو ده دیاری كردن و ھه  وای موسمانان به پشه

پاندن  ی خۆسه شوه  به  لیفه ر ھاتوو خه گه م ئه ، بهیش بت قوڕه

ی بن و  ر موسمانان گوایه سه له  واجبه  وه ھز و سوپا ئه  بوو به

شی  به كی حه یه نده به  یه لیفه و خه ر ئه گه چن ئه رنه رمانی ده فه له

 .ب ناونیشانیش بت 

 .  زاناتره  وره خوای گه

 


